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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA GAILUAK (DRIVERRAK) MANEIATZEKO SOFTWARE-OSAGAIEN 

GARAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF1287 
Lanbide-arloa INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 
Lanbide-eremua Sistemak eta telematika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Sistema informatikoen programazioa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Sistemak kudeatzeko software-elementuen garapena Iraupena 210 

Sistemen ataza administratiboetarako software-osagaien garapena 
eta optimizazioa. 90 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Komunikazio-zerbitzuetarako software-osagaien garapena. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0964_3 SISTEMA ETA HORREN BALIABIDEAK KUDEATZEKO SOFTWARE-ELEMENTUAK 
SORTZEA gaitasun-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gailu-maneiatzaileak (driverrak) garatzeko, banatzeko eta ezartzeko erabilitako teknikak eta estandarrak erabiltzea sistema 
informatikoan periferikoak integratzeko, emandako zehaztapen tekniko eta funtzional batzuen arabera.  

EI1.1 Erabili beharreko software-erreminten eta gailu-maneiatzailea ezarriko den sistema eragilearen dokumentazio teknikoa 
interpretatzea (baita sektorean gehien erabiltzen den atzerriko hizkuntzan editatuta dagoenean ere) eta lagungarri gisa erabiltzea gailu-
maneiatzailearen programazioaren ezaugarriak eta parametroak identifikatzeko, emandako diseinuari jarraiki.  
EI1.2 Gailu-maneiatzailea garatzeko eta garatutako kodean dauden akatsak arazteko programazio-teknikak, programazio-estandarrak 
eta programazio-erremintak erabiltzea, erreminten zehaztapen teknikoen eta premia funtzionalen arabera.  
EI1.3 Ezar daitekeen lekuetan landutako gailuaren maneiatzailearen probak egitea, horren funtzionalitatea eta sistemaren gainerako 
osagaiekiko gatazkarik eza ziurtatzeko, zehaztapen teknikoen eta kalitate-araudiaren arabera.  
EI1.4 Garatutako maneiatzailearen dokumentazio teknikoa eta erabiltzaile-dokumentazioa lantzea, emandako parametro batzuen eta 
araudi baten arabera.  
EI1.5 Kasu praktiko batean, gailu-maneiatzaile bat aldatuko da diseinuan aldaketa bat egiteko, zehaztapen funtzional batzuei jarraiki; 
honako lan hauek egin behar dira:  

- Kodea aldatzea beharrezkoak diren aldaketak egiteko, zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki.  
- Proben bidez, aldaketa behar bezala egin dela eta sistemaren -oro har- eta gainerako maneiatzaileen -bereziki- 

funtzionalitatean eraginik izan ez duela egiaztatzea. 
- Proposatutako aldaketak eraginpean hartutako dokumentazio guztia eguneratzea.  
- Gailu-maneiatzailea diseinatzea, eta, horretarako, garapen egituratuko teknikak eta gailu-motarako estandar egokiak 

erabiltzea.  
- Gailu-maneiatzaileak kodetzea, eta, horretarako, hautatutako erreminta erabiltzea, aldez aurretik lortutako diseinua aplikatzea 

eta lengoaia egituratuak erabiltzea.  
- Gailu-maneiatzailea ezartzea, eta, horretarako, sortutako kodea, lortutako emaitzak eta detektatutako gorabeherak 

dokumentatzea. 
 
Edukiak 
1. Sistema eragilearen nukleoa 

o Nukleoaren arkitektura orokorra. 
o Nukleoaren azpisistemak: 

• Prozesuen kudeaketa. 
• Memoria-kudeaketa. 
• Fitxategi-sistemak. 
• Gailuen kontrola. 
• Komunikazioak. 

o Nukleoaren elementuen garapenaren inguruko segurtasun-alderdiak. 
o Nukleoaren bertsioen bateragarritasunaren inguruko kontsiderazioak. 
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2. Gailu-kontrolatzaileen programazioa 
o Gailu-kontrolatzaile baten funtzionamendu orokorra. 
o Gailu-kontrolatzaile nagusiak: 

• Karakterea 
• Blokea 
• Paketea 

o Gailu-kontrolatzaileak programatzeko oinarrizko teknikak. 
• Gailuen datuen oinarrizko egiturak. 
• Gailuen akatsen kudeaketa. 
• Gailuen memoriaren kudeaketa. 
• Etenduren kontrola. 
• Sarrera/irteerako ataken kudeaketa. 
• Zuzeneko memoria-sarbidearen (DMA) eta busen erabilera.  

o Arazketa- eta proba-teknikak: 
• Trazen inprimaketa. 
• Akatsen monitorizazioa. 
• Erabilera arrunteko sistema eragileetan kontrolatzaileak arazteko teknika espezifikoak: 

o Windows 
o Unix 

•  Softwarearen kalitate-estandarren aplikazioa gailu-kontrolatzaileen garapenean. 
o Gailu-kontrolatzaileen konpilazioa eta karga. 
o Gailu-kontrolatzaileen banaketa. 
o Erabilera arrunteko sistema eragileetako gailuen garapenaren berezitasunak: 

• Windows sistemak. 
• Unix sistemak. 
• Erabilera arrunteko sistema eragileetan gailu-kontrolatzaileak instalatzeko moduak. Plug & Play gailuak: 

o gailuen instalazioa Windows sistemetan. 
o Gailuen instalazioa Unix sistemetan. 

o Erremintak: 
• Erabilera arrunteko sistema eragileetako gailu-kontrolatzaileen garapen-inguruneak. 
• Gailu-kontrolatzaileak arazteko eta egiaztatzeko erremintak. 

o Gailu-maneiatzaileen dokumentazioa: 
• Zehaztapen teknikoak lantzea, erabilera arrunteko sistema eragileen jarraibide espezifikoei jarraiki.  
• Instalazio-eskuliburua lantzea. 
• Erabilera-eskuliburua lantzea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF1286 Sistemen ataza administratiboen garapena eta optimizazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Sistema informatikoen programazioa              
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